
 

 1

  محمد الداود
  
  
  

� / ا����ل ا���آ�ت ا������ � أ
	�����ذا �� ��ا����
  ا��"!؟
  
  

��� و���و�� )�'&�ص ا�$#���  درا�� *�
  
  
  
  

  ٢٠٠٧ مارسهـ،  ١٤٢٨ ربيع األول
  
  
  
  
  
  

  مباحةواالقتباس قوق الطبع ح



 

 2

  
����� 

  
  

 ٣ ________________________________________ ةمقدم

 ٥ ___________________________:ـ جتربة طالبان يف أفغانستان١

 ٩ _____________________ :ـ جتربة احملاكم اإلسالمية يف الصومال٢

 ١٢ __________________ :ـ جتربة جبهة اإلنقاذ اإلسالمية يف اجلزائر٣

 ١٨ _____________ :يف فلسطني) محاس(ـ جتربة حركة املقاومة اإلسالمية ٤

 ٢١ ______________________________________ :خالصة

 ٢٢ _________________________________ :الوعي السياسي

 ٢٢ _________________________________ :التخطيط املسبق

  ٢٣ ____________________ :ارات احلامسةالتردد واملماطلة يف اختاذ القر

 

  





 

 4

  01! ا/ ا��-�. ا��-�!

  مقدمة
الكثري من التساؤالت أواخر السنة املاضية لمحاكم اإلسالمية يف الصومال بعد غزو القوات اإلثيوبية لبالدها لالسريع سقوط الأثار 

ولـو ملـدة    على محايته واحملافظة عليه تالم احلكم إذا كانت غري قادرةحول القوة احلقيقية للحركات اإلسالمية ومدى أحقيتها يف اس
حني اوت سلطة طالبان يف زمـن   ٢٠٠١مبا شهدته أفغانستان أواخر سنة يف الصومال ر ما حصل للمحاكم اإلسالمية ذكِّوي. بسيطة
، أي أا، وخبالف احملـاكم اإلسـالمية،   نواتساخلمس قارب ملدة تقد بسطت سلطتها على معظم البالد على الرغم من كوا قياسي 

  .نالت ما يكفيها من الزمن لتوطيد سلطتها وتثبيت أركاا
ني التجربتني على الرغم اتحرصنا على أن يعلو شرع اهللا وتظهر أحكامه، جيب أن يدفعنا لبحث األسباب اليت أدت إىل فشل ه إنّ

وجود نقائص وأخطاء يف ثنايا تلكما التجـربتني،   يلمسونكانوا  ، وأنا منهم،لعديدأعلم أن ا. من كل اآلمال اليت كانت معلقة عليهما
وا لو أن القائمني على تلك التجربتني استطاعوا جتاوز تلـك  وود ،لكن ما من شك أن احلريصني واملخلصني قد حزنوا وأسفوا لفشلهما

  .ألجل طويل ماهينفس نقل القدرة على الدفاع عمتطلبات البقاء أو على األ ماليوفروا هلاألخطاء وتطوير نظاميهما 
أو عدومها فهو واحد (فلماذا اارت تلك التجارب وذه السرعة؟ ما هي األخطاء القاتلة اليت ارتكبها النظامان واستغلها أعداؤمها 

  .هذا ما سنحاول اإلجابة عليه يف هذا البحث النظامني؟ والكي يئد) يف احلالتني
  

������  
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  :يف أفغانستان ة طالبانجترب - ١
ومـن  . ل النتشار الفوضى والتسيب األمين الناتج عن صراعات أمـراء احلـرب  من املعروف أن صعود جنم طالبان جاء كردة فع

معظم مساحة أفغانستان مل الذي بدأ من منطقة قندهار معقل احلركة، ليشمل يف مدة قصرية  ،املعروف أيضاً أن اكتساح حركة طالبان
النسحاب قوات اخلصوم دون قتال بفعل تذمر األهـايل  وإمنا باألساس  ،حققتها احلركة على خصومها عسكرية ة النتصاراتيأت نتيج

وعليه فإن اتساع نفوذ . يف قدرم على فرض األمن واهلدوءالطيبة كانت تسبقهم مسعتهم  ذينستقبال قوات طالبان المنهم وتلهفهم ال
لنقـل  دفة ومل حيصل بتخطيط ويئة مسبقتني، فقد وجدت احلركة ذات الطموحات املنخفضـة أو  حركة طالبان حصل مبا يشبه الص

تبسط نفوذها علـى مـا    املنحصرة يف حتجيم نفوذ اللصوص وقطاع الطرق، وجدت نفسها بني عشية وضحاها وقد أصبحت هلا دولةٌ
إىل احلكم دون أن تكون قـد   طالبان وصولفحلركة، ولعل هذه املسألة هي أوىل نقاط ضعف ا. من مساحة أفغانستان% ٩٥يقارب 

ت ملا ميكن أن جياها من مشـاكل وأزمـات بعـد    ، واستعدودراساتأت له ما حيتاج من خربات وإمكانيات طت له مسبقاً وهيخطّ
  .واالرجتالية والعفوية" تصريف األمور"طابع سم عموماً بجعل حكمها يتالوصول إىل احلكم، 
ها باملال دممن طرف باكستان اليت كانت ت ،صعود جنمهاما برزت بوادر مبجرد  ،يهاضاً أن حركة طالبان قد مت تبنومن املعروف أي

شبه الكامل قائماً حىت ، وظل هذا التبين حىت إن باكستان كانت هي اليت تدفع مرتبات كبار مسئويل الدولة ،والسالح واخلربة العسكرية
قبـل بدايـة   ونذكر هنا بتصريح كان قد أصدره برويز مشرف السريع، ولعل رفعه هو ما سبب اويها  ،األخرية حلظات حكم طالبان

  .معدودةأصبحت إن أيام طالبان يف احلكم فيه قال ) ٠١/١٠/٢٠٠١يف (احلرب األمريكية على أفغانستان 
ممـا ال   يبعية النظام الباكستاين ألمريكا هأكرب نقطة ضعف يف جسم طالبان، ألن تاألفغاين  -الباكستاين لقد كان هذا التحالف 

ذا النظام وقبلت التحالف معه، بل ووضع جيهله الغر كل بيضها يف سلته؟ ال أجد جواباً على  تمن األطفال، فكيف اخندعت طالبان
هذا السؤال إال بالقول إن نظام طالبان كان يعاين من ضعف بسيطة، وال أجد حرجاً إذا  يف الوعي السياسي جعل إمكانية خداعه شديد

 قلت إن النظام الباكستاين قد يكون دفع ببعض الشخصيات احملسوبة على التيار اإلسالمي وجعلها هي الواجهة اليت يتعامل ا مع طالبان
ات وقد نشرت وسائل اإلعالم حينها بعض أمساء الشخصيات اليت كانت مكلفة باالتصاالت مع طالبان، حيث كانت هذه الشخصـي (

، فاخندعت طالبان ؤالء الرجال دون أن تلتفت إىل حقيقة النظام )تنتمي إىل الصفوف القيادية لبعض احلركات اإلسالمية يف باكستان
ولو أن مسـئويل نظـام   . اليت تقف خلف النظام الذي يسري تلك الواجهات املخادعة) أمريكا(وحقيقة اجلهة ) باكستان(الذي يسريهم 

، متحالفـاً  ن سبب هذا الزخم الذي تبديه باكستان يف دعم نظامهم اإلسالمي مع كوا نظاماً علمانياً معادياً لإلسالمطالبان تساءلوا ع
دعـم ملغـوم   حقيقة هذا الدعم وهي كونه  )رمبا(بل ومرتبطاً ارتباطاً عضوياً مع أمريكا العدوة األوىل لإلسالم واملسلمني، الكتشفوا 

ومن ال ميكن  "املعتدلني"وأمساء املسئولني وصالحيام، ومن ميكن استمالته من الطالع على أدق أسرارهم، اختراقهم وامسموم يراد به 
أمريكا مرتبطاً ب همإبقاء نظاموالسري بعيداً عن دائرة النفوذ األمريكي وقرارهم منع طالبان من االستقالل بو، "املتشددين"استمالته من من 

  .لقضاء عليه يف الوقت الذي تريدا عليها استعماله أولكي يسهل 
عن طالبان على الرغم من كونه لعب الدور األكرب يف اوي نظام طالبان، إال أنه كـان   ،من أمريكا بطلبٍ ،إال أن ختلي باكستان

واة لدولة قويـة  وذلك بإجياد نأقدامه رسيخ إطالة عمر النظام لو أن نظام طالبان استطاع تعلى األقل من املمكن التخفيف من آثاره أو 
فمن املعلوم . بتحقيق مكاسب مادية حمسوسة على األرضواسع  شعيبالتفاف وكسب على املستويات العسكرية والصناعية والتعليمية 

خصوصاً املخدرات، وهذه اإلجنازات على أمهيتها القضاء على زراعة أن أعظم إجنازات نظام طالبان كانت تتمحور حول فرض األمن و
ليست كافية، فالدولة والشعب حيتاجان إىل ما هو أكثر من األمن، فهما حيتاجان إىل مرافق عمومية وبنية حتتية إال أا األوىل  يف املرحلة
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، فلم نشهد من بوادره رغم توايل الشهور والسنني على حكم طالبان إال أن كل هذا مل تظهر أي... وضة اقتصادية وتعليمية وعسكرية
عمليات شق أو إصالح طرق، ومل نشهد حركات كربى لبنـاء  ية مكثفة للرفع من مستوى وعي الناس، ومل نشهد وضع برامج تعليم

جتمعات سكنية أو مستشفيات أو مصانع أو مدارس، ومل نشهد أوراش كربى ألعمال تنظيم املدن وإصالح مرافقها ومد مواسري املـاء  
حصل هنا أو هناك، ولكن يف بلد مهدم بشكل شبه كلي خارج لتوه من احتالل وأسالك الكهرباء، قد يكون شيء من هذه األعمال قد 

سنوات أخرى، نستطيع أن نتصور مدى الدمار الذي يلف  ٧سنوات وحرب أهلية أكلت األخضر واليابس ملدة  ٩دام ) سوفيايت(أجنيب 
نها من مكِّلطالبان مبا ي قول قائل إن األمور مل تستبقد ي. البالد، ومع ذلك فإننا مل نسمع عن إطالق أوراش كربى إلعادة إعمار البالد

حتقيق هذه األمور، وأا بقيت مشغولة يف حماربة مترد حتالف الشمال بقيادة أمحد شاه مسعود، كما أن معظم دول العـامل مل تعتـرف   
حصوله  دولية شبه كاملة، مما يعين استحالة ، أي أن نظام طالبان كان يعيش حالة عزلة)السعودية واإلماراتباكستان وما عدا (بإمارم 

ن األوضاع ذلك أ. سبب تعثر جهود إاض البالد ه ليسإال أن، اًصحيحعلى دعم أو مساعدة خارجية، فأقول إن هذا األمر وإن كان 
سـاحة أفغانسـتان،   من م% ٩٥األمنية وإن مل تستتب بالكامل بالفعل، إال أن حكم طالبان قد امتد يف أواخر حكمها إىل ما يقارب 

سنوات، ومع ذلك فإننا  ٧، أي أا بقيت حتت حكم طالبان ما يقارب ١٩٩٤وهناك مناطق دخلت حتت حكم طالبان منذ أواخر سنة 
مـن  % ١٠٠مل نشهد يف هذه املناطق ما ينبئ مبا كان ميكن لطالبان أن تصنعه لو أا قضت على خصومها وبسطت سيطرا علـى  

هي يف غىن عن املساعدات األجنبية لو أا أحسنت استغالل إمكانياا الذاتية، فباستطاعتها أن تكون  إن أفغانستان مث. مساحة أفغانستان
، مليون نسمة ٣١وتضم حوايل ) فرنسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا جمتمعاتمساحة قارب أي ما ي( ٢ألف كلم ٦٥٢متتد على مساحة 

كانـت  ، و)متـر  ٣.٧متر بعمق  ٣٠٠وعرضه يصل يف بعض مقاطعه إىل كلم  ١٤٠٠طوله (د ر هلمنعدة أار أعظمها ترقها ختو
والكربيت والكروم والزنك حلديد ال بأس ا من اكميات كما أن فيها  ،تنتج يف وقت السلم ما يزيد عن حاجتها من الغذاءأفغانستان 

  .وخمزوناً هاماً من الغاز الطبيعيواليورانيوم، 
افتقارها للطاقات والكفاءات البشرية  يكمن باألساس يف ، يف نظري،إلخفاق طالبان يف إجياد ضة يف أفغانستان إن السبب احلقيقي

على مث احلرب األهلية نتيجة الغزو السوفييت أفغانستان فمن املعلوم أن ظروف احلرب اليت عاشتها . أوراش اإلاضطر ؤاليت ميكنها أن ت
ألوضاع املضطربة اليت كانت تعرفها البالد حىت قبل االجتياح السوفييت وإمهال احلكومات السابقة، كـل  ، باإلضافة إىل اعاماً ١٦مدى 

، فإذا أضـفنا إىل  لتويل مسئولية إعادة إعمار البالد حرم البالد من الطاقات البشرية املؤهلة، وملدة جيل كامل قطاع التعليم ذلك قد شل
عن العـودة إىل   اليت استطاعت أن تكمل دراستها )بغض النظر عن سبب هذا اإلحجام(باخلارج هذا إحجام الطاقات األفغانية املقيمة 

واحنصار خـربم يف األمـور    )طلبة املدارس القرآنية(، وبساطة تكوين كوادر حركة طالبان البالد للمشاركة يف جهود إعادة اإلعمار
  .إن مل نقل انعدام جهود إاض البالد يف تعثرقيقي ، فإننا نستطيع أن نصل إىل السبب احلالعسكرية

بالد مهدمة، وإمكانيات مادية وبشـرية جـد ضـعيفة    ( قد يقول قائل وماذا كان بإمكان طالبان أن تصنع يف مثل هذه الظروف
نعها، يف ص يدا ليس هلضت عليها وورثتها طالبان أو فُرِ؟ فأقول ما من شك أا ظروف صعبة، وأا ظروف )وحصار دويل شبه كامل

عملت على تفادي هذا احلصار الرمسي باللجوء إىل الطاقات الشـعبية  ائق لو أا والع هكان بإمكان طالبان جتاوز هذرغم ذلك  نهإال أ
لقد فتحت طالبان أبواا جلحافل ااهدين من كـل حـدب   . أعلنت عن طلب عاملي الستقطاب الطاقات البشرية من أبناء املسلمنيو

ئات من ااهدين من كل اجلنسيات بصفوفها، ولكنها لألسف مل تفعل األمر نفسه مع الطاقـات واملواهـب غـري    وصوب والتحق امل
الصيادلة واملدرسني والتقنيني لالسـتقرار يف أفغانسـتان   رجال األعمال والعسكرية، فلم نسمع عن انتقال كمي للمهندسني واألطباء و

ولو أن طالبان استنفرت كوادر املسلمني .  نسمع عن طلب أفغاين ذا الصددنواة ضة قوية، ومل ملساعدة الدولة اإلسالمية الفتية يف بناء
ـ )ومرتب يكفل الضرورياتمقبول مرتل (دىن ملستوى العيش األ تعهدت هلم بضمان احلدللهجرة إليها و كم احل، وربطت هذه اهلجرة ب

نا هجرة املئات من كفاءات املسلمني الذين يتحرقون شوقاً لوضـع علـومهم   ا شهدنلكُ) ضية خصوصاً على أهل الكفاءةرالفَ(الشرعي 
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احلصار املفـروض عليهـا    على، والستطاعت حكومة طالبان االستعانة خبربام لاللتفاف وخربام رهن قيادة سياسية إسالمية خملصة
وتأسيس نواة لدولة لن يكون من السهل إسقاطها قوية.  

أي حىت (الدولة اإلسالمية ام يمبجرد ما ظهرت بوادر قرة إىل دار اإلسالم يف املدينة املنورة أصبحت فرضاً إن من املعروف أن اهلج
والَّذين َآمنـوا ولَـم   �: قال تعاىل بل وشرطاً من شروط الوالية، ،قادرٍ على كل مسلمٍعينياً وكانت هذه اهلجرة فرضاً  ،)قبل قيامها

نم ا لَكُموا ماجِرهال يواواجِرهى يتٍء حيش نم هِمتوقال أيضا١�ًي ، :�  ـبِيلِ اللَّـهي سوا فاجِرهى يتاَء حيلأَو مهنذُوا مخت٢فَال ت� ،
ووا ونصـروا أُولَئـك هـم    ن آذيمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه والَّوالَّذين آ�: وشرطاً من شروط اإلميان احلق، قال تعاىل

كَرِمي قرِزةٌ ورفغم ما لَهقونَ حنمومل جيد القرآن عذراً ملن يرضى بالعيش يف بالد الظلم ويتقاعس عن اهلجرة إىل دار اإلسالم، �٣املُؤ ،
 كُنـا  قَـالُوا  كُنـتم  فيم قَالُوا أَنفُِسهِم ظَالمي املَالئكَةُ فَّاهمتو الَّذين إِنَّ�: وجعله من أهل النار، قال تعاىلبل وتوعده وعيداً شديداً 

نيفعضتسي مضِ فقَالُوا اَألر أَلَم كُنت ضأَر ةً اللَّهعاسوا واجِرها فَتيهف كفَأُولَئ ماهأْوم منهج اَءتسا وريصقـد اسـتجاب   و ،�٤م
بـني   �وآخى رسـول اهللا  ، الدولة ديوهاجروا بكثافة إىل املدينة، حىت كادت أن تضيق م لضيق ذات اإلهلي هلذا األمر املسلمون 

الذين يسكنون يف املسـجد وال جيـدون    نت فئة أصحاب الصفةوتكوالصحابة من املهاجرين واألنصار فقامسوهم أمواهلم وأراضيهم، 
بوجبـة،   وجبةًالغذائية حىت يكاد أن يصل األمر إىل تدبري وجبام  أمورهم ريتدببذل جهده لي � وكان رسول اهللا ،مسكناً وال مأكالً

  .، فإنه مل يطلب من املسلمني التوقف عن اهلجرة إىل املدينةللمسلمني" الرتوح اجلماعي"املشقة الناجتة عن هذا على الرغم من كل و
 ، بوحيٍ من اهللا طبعاً،�جند رسول اهللا  ،الذي رأيناه على فرضية اهلجرةالقرآين  التأكيدكل ذلك املالحظ أنه وبالرغم من إال أن 

ولَكـن   ،ال هجرةَ«: يوم فَتحِ مكَّةَ �قَالَ رسولُ اللَّه : ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ عنفبعد فتح مكة،  ينسخ هذا احلكم مباشرةً
هـذَا  " :فَقَالَ �جاَء مجاشع بِأَخيه مجالد بنِ مسعود إِلَى النبِي : ن مجاشعِ بنِ مسعود قَالَوع ،»٥إِذَا استنفرتم فَانفرواو ،جِهاد ونِيةٌ

على  فكيف يصر الشرع على حكمٍ .»٦مِاِإلسالن أُبايِعه علَى ولَك ، هجرةَ بعد فَتحِ مكَّةَال « :� فَقَالَ ،"جرةاهلمجالد يبايِعك علَى 
يف " االنقـالب "رغم كل الضيق الذي نتج عنه، مث يتنازل عنه فجأة وبدون مقدمات؟ وما عالقة فتح مكـة ـذا    سنوات مثانمدى 
املدينـة  إن  إال القولُ من تفسريٍيف األمر ال أجد له ال أعلم أن نصاً شرعياً أشار إىل تفسري أو حكمة معينة، لكن بالتفكري ملياً ؟ املوقف

ا املادية والبشرية األصلية احملدودة مل تكن متلك من املقومات ما ميكنها من أداء الرسالة املطلوبة منها، وهي التحول إىل ااملنورة بإمكاني
يف أول األمـر لكـي    اهلجرة مطلوبةًكانت  هلذا، بوعهنشر اإلسالم يف رمركز إشعاع يشع بالنور على العامل وخيرج جيوش ااهدين ل

ظهر أثر ذلك بشكل حمسـوس  ت الدولة اإلسالمية ويف ميدان ختصصه، فلما تقو تتقوى الدولة بالوافدين إليها وتستفيد من خربام كلٌّ
وعليـه  . ذلك الزخم البشري فنسخ احلكمإىل  استطاعت فتح معقل أكرب دولة يف اجلزيرة العربية بفتح مكة، مل تعد الدولة حمتاجةًحني 
مهاجرين، تنفيذاً للحكم الشرعي العيين املتعلـق يف  دوا إليها فكان على طالبان أن تستنفر املسلمني من كل حدب وصوب لكي يفقد 

  .رقام، وللحكم الكفائي إذا كانوا من أهل اخلربة والدراية مبا حتتاجه الدولة لتسيري شئون الرعية اليومية
: ين اثنني ال ثالث هلماتفسريإال له فإين ال أجد أي ملاذا مل تطلب من املسلمني يف العامل اهلجرة إليها، ذلك، طالبان أما ملاذا مل تفعل 

  .هلا أن تطلب أمراً مثله" حيق"إما أا مل تفطن لألمر، أي أنه غاب عنها مثل هذا احلل ومل تفكر فيه، أو أا مل تتصور أنه 
  

                                                 
  .٧٢ :، ا��ا�
	�ل��رة   ١
  .٨٩: ، ا��ا����ء��رة   ٢
٣    .٧٤: ��رة ا�
	�ل، ا��
٤    .٩٧: ��رة ا����ء، ا��
٥  �� ! "	#$.  
  .روا( ا�)'�ري  ٦
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فضـالً   ،فيدل على قصر نظر وضيق أفق ،)على األرجح مستبعداحتمال وهو ( األول أي أا مل تفكر يف هذا احللالحتمال افأما 
  .عن ضعف الدراسة العميقة للسرية بقصد التأسي

واألقرب األرجح وهو االحتمال ) هلا أن تطلب من املسلمني اهلجرة إليها" حيق"أي أن طالبان مل تتصور أنه (وأما االحتمال الثاين 
، ممثلةً هلـم  لكل املسلمني يف العاملخالفة عاملية تكن تعترب نفسها دولة إن طالبان مل  إال القولُفال أجد له تفسرياً  يف نظري، الواقعإىل 

ألـا مل   إمامسقط رؤوسهم، قهم أو اعرأتستنفرهم إن احتاجتهم وب لنجدم إن احتاجوها بغض النظر عن ، ومنهم ومسئولةً عنهم
دلت ، فقد )الباشتون(تستطع أن تسمو بالكامل فوق الرتعة الوطنية إن مل نقل العرقية تكن ترى يف نفسها القدرة أو األحقية، أو ألا مل 

من جنسيات خمتلفة، لكن  خليطٌ والقاعدة وهتنظيم صحيح أن طالبان حتالفت مع  .وحاضرة موجودةظلت الرتعة األفغانية الوقائع أن 
مل نسمع مـثالً عـن   بدليل أننا النواحي املدنية، ما سواه يف   اجلانب العسكري ومل يتجاوزه إىلذا التحالف كان حمصوراً باألساس يفه

ر أن طالبـان  ذكِّيكفي أن نيف حكومة طالبان، وسياسية كبرية تولوا مسئوليات ) من القاعدة أو من غريها(وجود أشخاص غري أفغان 
  . حتكمهم باإلسالمفقط ألهل أفغانستان  إمارةًكانت تعترب نفسها ، أي أا "إمارة أفغانستان اإلسالمية"اسم تها دولعلى أطلقت 

  :ثالثة أمورتدور حول إذن، وتلخيصاً ملا سبق، أقول إن أسباب عدم قدرة نظام طالبان على احلفاظ على احلكم 
  .وحتديات أن يواجه الدولة من مشاكلعدم وجود التخطيط املسبق واالستعداد القبلي ملا ميكن  ـ١
  .، مما جعلها تربط نفسها بنظام باكستان على الرغم من كونه نظاماً تابعاً ألمريكالدى احلركة ضعف الوعي السياسيـ ٢
  .ـ عدم التعايل فوق الرتعة الوطنية مما جعلها حترم نفسها من إمكانيات وطاقات املسلمني يف العامل٣

 مدة، وهي مثينةً ، ولكن الواجب يقتضي القول أن نظام طالبان أويت فرصةًليل بعض القسوة على نظام طالبانقد يبدو يف هذا التح
مهلـه  سنوات، ما أظن أن الغرب سيمنحها لنظام إسالمي آخر، وها هو مثال الصومال باد أمام أعيننا حيث مل ت مخسمتتد إىل  حكمٍ

لكي حتدث طالبان فيها ثـورة  بالغة ت حبكمة لَّغة اخلمس سنوات هذه كافية لو أا استلقد كانت فتر. معدودة أمريكا أكثر من أشهر
شاملة على كل الصدعبل وت ،شبنورها على جوارها، فتمتد ساعيةً ع ا مـن املسـلمني   للتوحباكسـتان، طاجكسـتان،   (د مع جريا

لكنـها لألسـف   . ، أو على األقل ليس بالسهولة اليت رأيناا النيل منها، وتكوين دولة قوية لن تستطيع أمريك)أوزبكستان، تركمانستان
 وجيز أن يقيم دولةًالذي خرج من مكة متخفياً، استطاع يف ظرف  �لقد نقلت كتب السري والتاريخ، أن رسول اهللا . أضاعت الفرصة

، )معركة بـدر (ويهزمها بل كرب دولة يف اجلزيرة جيابه أأن  على قيام دولتهثالث سنوات فقط مهيبة اجلانب، واستطاع بعد مضي  قويةً
شهراً أن يقلب أمور الدولة ويشيع العدل والرخاء يف أرجاء  ١٨كما استطاع عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا الذي مل تدم خالفته إال قرابة 

، وأن هذا املباشر بالوحي اإلهلي ؤيدةًكانت م �صحيح أن دولة رسول اهللا . البالد املمتدة من سواحل احمليط األطلسي إىل ختوم الصني
غري متوفر لغريها من الـدول، إال  اإلهلي املباشر  التوجيهصحيح أيضاً أن هذا التأييد اإلهلي هو دون شك أحد أسرار صعودها السريع، و

مل حيصر تأييده  �إن اهللا ومع ذلك فقد فتح اهللا على يديه فتوحات عظيمة، مث مرسل أن دولة عمر بن عبد العزيز مل يكن حيكمها نيب 
وقـال   ،�١ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز�: وحده، وإمنا جعله عاماً لكل من التزم بشرعه، قال تعاىل �لرسول اهللا 

باملالئكة املقاتلني للمؤمنني  �اهللا بل إن حىت معجزة إمداد ، �٢بت أَقْدامكُميا أَيها الَّذين َآمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَ�: أيضاً
بلَـى إِنْ  �: ، قال تعاىل�املؤمنني إن هم اتقوا وأخلصوا هللا لكافة  عامةًكذلك فقط، بل جعلها  �حكراً على رسوله  �مل جيعلها 

ه مرِهفَو نم وكُمأْتيقُوا وتتوا وبِرصتنيموسم كَةاملَالئ نم َآالف ةسمبِخ كُمبر كُمددم٣ذَا ي�.  
  

��������  
                                                 

١    .٤٠: ��رة ا�,+، ا��
٢    .٧: ��رة $,/.، ا��
  .١٢٥: !/2ان، ا����رة 0ل   ٣
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  :الصومالجتربة احملاكم اإلسالمية يف  - ٢
لنظام احملاكم اإلسالمية، فقد أمر عمالءه يف إثيوبيا بتصفيته، مث تدخل  طويلةً مهلةً) أمريكا باألساس(خبالف طالبان، مل مينح الغرب 

م حكـم  وهكذا مل يد. احملاكم بدعوى وجود بعض املطلوبني من عناصر القاعدة فيهااليت جلأ إليها قيادات عاقل املباشرة بقصف بعض م
، مث ٢٠٠٦لتصل القمة بدخول مقديشو يف يونيو  ٢٠٠٥أقل من سنة حيث بدأ جنمها يف الصعود ابتداًء من أواخر احملاكم اإلسالمية إال 

غزو القوات اإلثيوبية واندالع القتال بشكل رمسي، بعد ما ال يزيد عن أسبوعني من ٢٠٠٦كلياً يف ديسمرب ح عن احلكم زالت.  
يف  ا أن تنتصر على القوات اإلثيوبية الغازيةعين أنه كان من املمكن هلنال احملاكم اإلسالمية إننا عندما نبحث يف أسباب سقوط نظام 

مبساحة تقل قليالً (الفاحش لصاحل إثيوبيا، فإثيوبيا العسكري فالكل يعلم رجحان ميزان القوى أي جيشاً مقابل جيش، ، قتال كالسيكي
أو باألحرى املنـاطق  (بينما الصومال  ،قائمة كبريةٌ دولةٌ) تفوق ساكنة الصومال بثمانية أضعاف عن ضعف مساحة الصومال، وساكنة

الغريب ومجهورية بونت النـد   تثنينا ما يسمى مجهورية أرض الصومال يف الشمال، إذا اسمنه اليت كانت خاضعة لنفوذ احملاكم اإلسالمية
دولة متهالكة خنرا احلرب األهلية املستمرة منذ عبارة عن بقايا ) مث املناطق اخلاضعة للحكومة االنتقالية أو بقايا أمراء احلرب يف الشمال

ـ زجت  ألف جندي ١٨٣ة آالف، يقدر عدد القوات اإلثيوبية بـ عن بضعاحملاكم اإلسالمية عقود، وفيما ال يزيد عدد قوات  وايل حب
بضـع  إال على أقصى تقدير أما عن التسليح فال وجه للمقارنة، فبينما ال متلك احملاكم الصومالية  .ألف منهم يف حرا يف الصومال ١٥

قوة جوية تقدر بــ  يا جيشاً حديثاً مدرباً مزوداً بمتتلك إثيوب، دون أي غطاء جوي بني سيارة وشاحنة وناقلة جنود مئات من اآلليات
بشـكل  حمسـوم  العسكرية إذن فميزان القوى  .دبابة ٢٧٠مروحية ما بني طائرات نقل اجلنود وطائرات هجومية، باإلضافة إىل  ١٥٠

  .لصاحل إثيوبياواضح 
ذه السرعة بعدما أحكمت سيطر كيسـمايو،  (على أكرب املدن الصـومالية   الكن ما حيز يف النفس هو أن تتهاوى قوة احملاكم

التحالف إلعادة السـلم  "وخمتلف القادة املنضوين حتت ما يسمى وبعدما اوت سلطة أمراء احلرب ... ) جوهر، ، مقديشو، ابورهاكاب
كـز احلكومـة   رسائل قوية عن طموحها للزحف على بيداوة مراحملاكم أرسلت على معظم أحناء البالد، وبعدما " ومكافحة اإلرهاب

بالرحيل خالل أسبوع وإال إصدارها األمر هلا لإلجهاز عليها، بل وبعد ديد احلركة للقوات اإلثيوبية املوجودة يف الصومال و االنتقالية
احملـاكم   يف صـفوف حىت شهدنا تراجعاً سريعاً  ،تعرضت للطرد بالقوة، بعد هذا كله، وما إن انقضى أسبوع اإلنذار وبدأت املعركة

قواا إىل مقديشو العاصـمة مث إىل  اً لتقهقرمث  ،بسطت سيطرا عليهاقدراا العسكرية وفقداا لكافة املدن واملواقع اليت لياراً تاماً وا
كيسمايو القاعدة الرئيسية اليت انطلقت منها احلركة أوالً، مث لتعلن بعد ذلك عن جلوئها إىل األدغال وبدء حرب عصابات طويلة األمد 

  .سترتاف اجليش اإلثيويب إلرغامه على الرحيلال
تعلم أن إثيوبيا يف كل األحوال ستهامجها، فلمـاذا مل تتخـذ   احملاكم أمل تكن فما الذي حصل؟ ملاذا اارت احملاكم ذه السرعة؟ 

  االحتياطات الالزمة؟
إن اإلنصاف يقتضي القول إن احملاكم يف كل األحوال ال قزمه يف مواجهة عسـكرية ل هلا باجليش اإلثيوب ا ال تستطيع أنيب، وأ 

هو االنسحاب من املدن لتجنب إحلاق الضرر باملدنيني واحلفـاظ علـى   فعله ، وأن أقصى ما تستطيع )أي جيشاً مقابالً جليش(تقليدية 
  :اكم ارتكبت خطأين أساسينين احملفإلكن وبالرغم من ذلك، . حلد اآلن ومن مث االخنراط يف حرب عصابات، وهذا هو ما فعلته ،قواا

من تتبع كيفية نشأة احملاكم جند شبهاً كبرياً مع طريقة نشأة طالبان يف أفغانستان، ففي كال التجربتني، تسيطر احلركة : اخلطأ األول
لتجـربتني،  ويف كـال ا . على معاقل خصومها دون قتال حقيقي، وإمنا نتيجة انعدام شعبيتهم بسبب فسادهم وعجزهم عن توفري األمن

"ا أصبحت دولةً" فاجأتاحلركة بأ دون أن تكون قد أعدت لألمر عا والقـوانني املسـرية    ال ته، دمن ناحية شكل الدولة ومؤسسـا
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ضعف الدولـة  وهذا مما ال شك ي... احملتملةالقائمة أو كيفية التعامل مع املشاكل ال من ناحية ألعماهلا، وصالحيات خمتلف األجهزة، و
  .جيعلها حكومة تصريف أمور، وليس حكومة تتصرف بناء على ختطيط وإعداد مسبقنيو

، إليهـا  تتتابعاملفاوضني يف االتساع، وخصوصاً بعد سيطرا على مقديشو، بدأت وفود احملاكم نفوذ مبجرد ما بدأ : اخلطأ الثاين
وفجأة أصـبح  ... ودعوات لعقد مفاوضات يف السودان واليمن ،اجلامعة العربيةمن أخرى الدول احمليطة ومن أخرى من أوروبا و فوفود

ويبدو أن احملاكم قد اخنرطت يف لعبة املفاوضات هذه، واليت . أنه ظل مهمشاً لعقودمع العلم الكل مهتماً باحملاكم ومبا جيري يف الصومال 
مع احلكومة املؤقتة مع أن الكـل   ة الشرعيةتساويما كان من نتائجها النظر إىل احملاكم كأحد الفصائل املتناحرة يف الصومال، واعتباره

  .حكومة دمية أنشأا أمريكا وعمالؤهااألخرية ال تعدو أن تكون  ذهه يعلم أن
على بيداوة معقل ما يسمى احلكومة احملاكم أو على األقل تأخري هجوم  ،إلغاء كان هون أخطر نتائج االخنراط يف املفاوضات أإال 

لقـد  . بالتنسيق مع القوى اخلارجية وعلى رأسها أمريكـا والوقت الكايف لتدبري املؤامرة مع إثيوبيا طبعاً  هذه األخريةى ، مما أعطاملؤقتة
استمراراً حلكومة عبدي كسبت شيئاً من الشرعية بصفتها وهي حكومة أُ(اعتمدت إثيوبيا يف غزوها للصومال على دعوة احلكومة املؤقتة 

متلـك برملانـاً   م حبضور إقليمي ودويل، وبصـفتها  ٢٠٠٠املؤمتر الوطين الذي انعقد يف جيبويت يف عام قاسم صالد حسن املنبثقة عن 
رت يف ظهِوأُيف وسائل اإلعالم العاملية زت هذه احلكومة برِعت أن ذلك مينحها شرعية وغطاًء، وقد رأينا كيف أُواد )وحكومة ووزارات

للقوات اإلثيوبية، ولو أو إعالمي أي حضور سياسي فيه مل يظهر  يف الوقت الذيالقرارات  الواجهة وكأا هي اليت تقود املعارك وتتخذ
كانت ستلقى تأييداً من الشعب الصومايل دون  وهي خطوةٌ ،وغافلتها بالضربة القاضية أن احملاكم عجلت بإسقاط هذه احلكومة العميلة

لكانت حرمت أقول لو أن احملاكم فعلت ذلك، ، عس يف رعاية مصاحل الناسف عن احلكومة من عمالة وفساد مايل وتقارِأدىن شك ملا ع
أو املسارعة يف البحث عن عمالء جدد لتختفي وراءهم، وهذا كان سيزيد  إثيوبيا من هذا الغطاء، والضطرا إىل خوض احلرب مباشرةً

، ها أمام العامل وأمام الشعب الصومايل واملسلمنيفضح طبيعة تدخلها وإظهاره على أنه غزو استعماري ظامل، مما سيضعف مصداقيتمن 
ضفاء نوع من الشرعية عليهم حىت تستطيع أن تتخـذهم  تلميعهم إلأو سيدفعها إىل تأجيل هجومها إىل حني يئة عمالء حمليني جدد و

  .لغزو الصومالبعد ذلك  غطاًء
للتخطيط مع إثيوبيا والقوى  ذهبيةً فرصةً ذه األخريةه ة املؤقتة منحإن املماطلة أو التردد الذين أبدما احملاكم يف التعامل مع احلكوم

استغالل هـذه  أن إشغال احملاكم باملفاوضات كان يهدف إىل عدة أمور أمهها  ا، كموإسقاطها احملاكمعلى  للتكالباإلقليمية والدولية 
عن  أعضائها، وقد ظهر أثر ذلك فيما رشح من معلوماتفهم طبيعة نظامها واستمالة بعض لاختراق احملاكم املفاوضات كستار حملاولة 

  .غ الغرب من إعداد خطته للقضاء عليهام حىت يفرهلاء احملاكت املفاوضات إللَّغكما است، "معتدل"و" متشدد"لقادة احملاكم بني  تقسيمٍ
  :ما يلييصها فيإذاً واختصاراً ملا سبق، أقول إن األخطاء اليت ارتكبتها احملاكم اإلسالمية ميكن تلخ

  .عدم وجود التخطيط املسبق واالستعداد القبلي ملا ميكن أن يواجه الدولة من مشاكل -١
  .املفاوضات مع كل الضرر املترتب عنهالعبة تنخرط يف  هامما جعللدى احلركة ضعف الوعي السياسي  -٢
  .بالقضاء على احلكومة املؤقتةاحلاسم املماطلة يف اختاذ القرار  -٣

لعمرو بن سامل اخلزاعي رسول خزاعـة   �قلت لنا كتب السري الظروف اليت مت فيها فتح مكة، وكيف استجاب رسول اهللا لقد ن
نصرت يا «: عن قوله �اهللا  املتحالفة مع املسلمني الذي جاءه يشكو إليه نقض قبيلة بين بكر املتحالفة مع قريش للعهد، فما زاد رسولُ

 � زوجة رسول اهللاأم حبيبة بنته اورغم حماوالت أيب سفيان االعتذار والتوسط عن طريق وهيأ اجليوش لفتح مكة،  ،»١عمرو بن سالمٍ
 ،�رسول اهللا  موقفوعند حتليل . مهامجة قريشمل يقبل وأصر على  �، فإن رسول اهللا وأيب بكر وعمر وعلي رضي اهللا عنهم أمجعني

                                                 
  .١٤٧، ص ٤ا�2وض ا�
6 � �5� 4، ج  ١
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ادثة لفرض إعادة حبث بنود معاهدة الصلح اليت كان يبدو أا كانت جمحفةً حبق املسلمني، أو استغالل هذه احل �كان بإمكانه  هجند أن
عن  ال حمالة، فقريش لن تتنازل طواعيةً آتالصدام بني املسلمني وقريش كان يعلم أن  �، لكن رسول اهللا أخرى اشتراط شروط معينة

، وطاملا مل تزح عقبة قـريش فـإن دولـة    يف املنطقة الستعادة هيبتها ونفوذها ، وستستمر يف حماوالا�عنادها ولن تنقاد لرسول اهللا 
 همهلة لتحييد قريش يف صراع �اإلسالم ال ميكن أن تتوسع يف اجلزيرة وال خارجها، هلذا، فإن كان صلح احلديبية قد منح لرسول اهللا 

للمعاهدة، وهو أمر ال ترضـى   �ت بكيفية استغالل رسول اهللا قريش قد علمنبض الدول احمليطة، فإن  مع بعض القبائل العربية وجس
ال حمالة ومعاهدات الصلح حىت إن مت  ، هلذا فالصدام واقع�ولرسول اهللا  عنه وستحاول إفشاله حتماً حبكم العداء املتأصل فيها لإلسالم
الرأي (ما نتج عنه من اهتزاز موقفها أمام العرب نقض قريش للعهد و �متديدها فسيكون مفعوهلا مؤقتاً، وعليه فقد استغل رسول اهللا 

  .قاًوفَّوكان طبعاً استغالالً صائباً م. لإلجهاز على دولتها يف احلني) العام
حرص هذه األخرية علـى الزعامـة   بينهما حبكم  لٌونفس األمر يقال عن عالقة احملاكم اإلسالمية باحلكومة املؤقتة، فالعداء متأص

حتت وطأة االنتصارات  جزئيةً ، وحىت إن قبلت احلكومة باجللوس إىل طاولة املفاوضات وقدمت تنازالتللغربتها لعماالزائفة وحبكم 
أن تقبل احملاكم اجللوس إليها وكان الواجـب   على احملاكم، وهلذا كان من اخلطأاليت حققتها احملاكم، فإا ستبقى دائماً تتطلع للقضاء 

  .يها ائياً من األسابيع األوىل ودون إمهال حىت تقطع يد إثيوبيا وأيدي من يقف وراءهاعليها أن تعمل على القضاء عل
  

�������  
  

يف العقود األخرية جتارب أخرى، مل يكن اإلخفاق فيها مدوياً بنفس وإىل جانب جتربيت الصومال وأفغانستان، فقد عرف املسلمون 
ردت منه، وإمنا كانت على أعتاب الوصول إليه مث وجدت نفسها فجأة احلكم مث طُتصل فيها احلركات اإلسالمية إىل مل الطريقة، حيث 

ورغم أن هذه التجارب ال ميكن إدراجها يف خانـة الفشـل إال   . خارجه أو حتت ضغط قوي ال يبقي هلا خياراً إال التنازل الطوعي عنه
. واملؤمن ال يلدغ مـن جحـر مـرتني   ها، فاملؤمن مرآة أخيه من نا نستفيدعلَّ هافهمدراستها وجيب أن يدفعنا لحدوثها  تعسفاً، إال أن

  .يف فلسطني) محاس(وسأحصر البحث هنا يف جتربيت جبهة اإلنقاذ اإلسالمية يف اجلزائر مث جتربة حركة املقاومة اإلسالمية 
  

��������  
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  :جتربة جبهة اإلنقاذ اإلسالمية يف اجلزائر - ٣
منها لتخفيف االحتقان الشعيب الذي طفا علـى   ألغت اجلزائر نظام احلزب الواحد حماولةًبعدما  ١٨/٠٢/١٩٨٩أنشأت اجلبهة يف 

، واستطاعت اجلبهة شخص ٦٠٠واليت أدت إىل مقتل ما ال يقل عن  ١٩٨٨السطح بعد األحداث الدامية اليت عرفتها البالد يف أكتوبر 
يتجمـع يف   مئات اآلالف إىل صفوفها، حىت كان وضم وجيزٍ فبفضل طروحاا اإلسالمية اكتساح الشارع املتعطش لإلسالم يف ظر

وكدليل على مدى قوا، فازت اجلبهة يف االنتخابات البلديـة الـيت   . املهرجانات أو املظاهرات اليت تدعو إليها من البشر ما ميأل األفق
زت اول من االنتخابات التشريعية، وفم الدور األظِّ، ن٢٦/١٢/١٩٩١ويف من األصوات، % ٥٤.٣بنسبة  ١٢/٠٦/١٩٩٠نظمت يف 
مت التنافس عليها يف الدور %) ٨١(مقعداً  ٢٣١أصل من  ١٨٨مما منحها احلق يف ) من األصوات% ٤٧.٣بنسبة ( فوزاً بليغاًفيه اجلبهة 

، ستعود )٤٣٠البالغ  الكلي للمقاعدموع امن  ١٩٩(وكانت كل الدالئل تشري أن النسبة الكربى مما بقي من مقاعد الربملان . األول
لكي %) ٥٠أي (مقعداً إضافياً  ٩٩م الدور الثاين من االنتخابات، وكان يكفي للجبهة أن حتصل على ظِّإىل اجلبهة مرة أخرى يف حال ن

تتعدى عتبة ثلثي مقاعد الربملان واليت تتفعلـه بعـد   وبدأ احلديث عما ميكن للجبهة أن . نها دستورياً من إجراء تعديالت دستوريةكِّم
ـ واخلـالص  اكتمال االنتخابات وعن نيتها يف تعديل الدستور ووضع دستور إسالمي وإقامة دولة إسالمية، وبدا وكأن النصر   انيقرع

ن لعنزلت الدبابات إىل الشوارع وأُفرض حالة الطوارئ، وولكن وقع احملذور، وانقلب اجليش على الدولة وأقال رأس الدولة و. األبواب
دار من طـرف  البلديات اليت كانت ت ، مث حل٠٤/٠٣/١٩٩٢ِّاجلبهة يف  ، مث عن حل١١/٠١/١٩٩٢ِّملسلسل االنتخايب يف عن وقف ا

ألف مسلم منذ  ١٥٠والتقتيل الذي أودى مبا ال يقل عن والعنف املضاد مسلسل العنف  أمث بد ...قادا ورموزهاأبرز اجلبهة، واعتقال 
  .بدء الصراع

من اتساع نفوذ اجلبهة يف الشارع، فإنه يبدو وكأن اجلبهة مل ظاهراً للعيان رغم كل ما كان أن ث يف اجلزائر هو إن املثري فيما حد
يكن هلا أي تسـتبيح دمـاء   تقفز على احلكم إلزاحة خطر وصول اجلبهة، مث يف اجليش واألجهزة األمنية، مما جعل هذه األجهزة  نفوذ

 واضحة استئصالية لقد قامت األجهزة األمنية حبملة .أي انشقاق أو تصدع ذه األجهزةهيبدو على  بهة وأهل اجلزائر دون أنأنصار اجل
ونشرت وسائل اإلعالم حتليالت عن تركز محالت التقتيل يف املناطق اليت صوتت لصاحل اجلبهة فيما يشبه احلملة  ،ضد اجلبهة اإلسالمية

ش، أو على األقل مل يتسرب من ذلك شيء إىل وسائل اإلعالم، أي أنه مل يوجـد يف  ورغم ذلك مل حيصل أي شيء يف اجلي ،االنتقامية
، اهلادفـة إىل  اجليش واألجهزة األمنية تيار مناصر للجبهة وال حىت حمايد يرفض أن يشارك يف هذه احلملة الظاملة على اجلبهة وأنصارها

 شعب، كانت على وشك الوصول إىل احلكم حاملة أفكاراً وتصـورات ا، برضاً واختيار من الألال لذنبٍ إال  استئصاهلا من جذورها
  . جديدة

إن احلركة اليت تريد . أظن أن اجلبهة قد وقعت فيه، وهو عدم استهداف وتقصد اجليش واألجهزة األمنية فكرياً ودعوياًوهنا خطأ 
غفل أي شرأن تتواجد بني األمة وجتعل فكرها هو السائد فيها ال جيوز هلا أن تا يف فئةحية منها، وال جيوز هلا أن حتصر دعو  دون فئـة 

صحيح أن األفكار ال تعترف باحلواجز، وأن الفكر إذا كان نقياً صافياً صحيحاً فإنه حيفـر  . مهما كان السبب ومهما كانت هذه الفئة
حيح أيضاً أن أفراد األجهـزة األمنيـة   وص... لنفسه مسارباً داخل كل الفئات من طلبة ومثقفني وعمال ومهندسني وموظفني وعاطلني

ـ  ة بوصفهم جزءاً من األمة سيتأثرون حتماً مبا يروج من أفكار فيها، لكن احلركة أثناء سعيها للتأثري يف األمة، كما تتقصد أن تؤثر يف فئ
   :ها أن تتقصد أفراد اجلهاز األمين لسببنيفإن علي ...الطلبة أو فئة املثقفني أو العمال

أثر  أن يكون له ال بدهذه الفئة  والتأثري يف هاماً من األمة، عدداً وأثراً، اًجزءأفراد األجهزة األمنية يشكلون  نأل: أوالً �
  .طيب يف انتشار أفكار الدعوة يف اتمع
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 أن هذه األجهزة هي العصا اليت يستعملها احلكام للقمع والتنكيل باحلركات السياسية املعارضة، لذلك فالتـأثري : ثانياً �
  .وضعها على احلياد يف حال وقوع الصدام على أقل تقديرإن مل يصل إىل حد كسبها إىل صف الدعوة، ف ،سيضمن فيها

أي (ممن ميلكون السالح والعدة واملنعة أهل القوة حني اتصاله بالقبائل د تقصكان ي �دراسة السرية النبوية ترينا أن رسول اهللا إن 
وقد ورد ذلك عشرات املرات ؤووه حني قيامه حبمل الدعوة، طالباً منهم أن مينعوه وي) يف وقتنازة األمنية أو األجهاجليش قادة ما يقابل 

ولَما هلَك أَبو طَالبٍ نالَت قُريش مـن  [: "سعي الرسولِ إلَى ثَقيف يطْلُب النصرةَ"أورد ابن هشام يف سريته حتت باب يف كتب السري، 
يلْتمس النصرةَ من ثَقيف، إلَى الطّائف،  �فَخرج رسولُ اللّه  ،من اَألذَى ما لَم تكُن تنالُ منه في حياة عمه أَبِي طَالبٍ �اللّه  رسولِ

همقَو نم ةَ بِهِمعاملَنو نم بِه ماَءها جم هنلُوا مقْباَء أَنْ يجرلّ وجو زع اللّه ... ولُ اللّهسى رهتا انفلَم�   ـنفَرٍ مإلَى ن دمع ،فإلَى الطّائ
 ،يفثَقمافُهرأَشو يفةُ ثَقادس ذئموي مه ... ولُ اللّهسر هِمإلَي لَسفج�  إلَى اللّه ماهعفَد ن ـنم لَه ماَءها جبِم مهكَلّملَـى   وع هتـرص

قبيلة نفسه على  �ة عرض رسول اهللا صيف ق وغريه "الروض األنف"وأورد السهيلي يف  ].مِ والقيامِ معه علَى من خالَفَه من قَومهسالاِإل
مباشراً عن قوة قبيلته  سؤاالً سأل مفروق بن عمرو أحد سادايف هذه املهمة  �الذي كان يرافق رسول اهللا  �ا بكر أبأن بين شيبان 

فَقَالَ أَبو  .لْف ولَن تغلَب أَلْف من قلّةاَألإنا لَنزِيد علَى  :عدد فيكُم؟ قَالَ لَه مفْروقالكَيف [: فقال الدعوة العسكرية وقدرا على محاية
إنا  :فَقَالَ مفْروق رب بينكُم وبين عدوكُم؟احلَكَيف  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ .هد ولكُلّ قَومٍ جِداجلَعلَينا  :نعةُ فيكُم؟ فَقَالَ مفْروقاملَكَيف  :بكْرٍ

والنصر  ،٢ح علَى اللّقَاحِوالسال ١داَألوالياد علَى اجلوإِنا لَنؤثر  ،ما نكُونُ لقَاًء حني نغضب شدَألحني نلْقَى، وإِنا  اًشد ما نكُون غَضبَأل
 قَد بلَغنا أَنه :فَها هو ذَا، فَقَالَ مفْروق ،أَوقَد بلَغكُم أَنه رسولُ اللّه :من عند اللّه يديلُنا مرةً ويديلُ علَينا، لَعلّك أَخو قُريشٍ؟ فَقَالَ أَبو بكْرٍ

 وأَني رسولُ اللّه وإِلَى أَنْ تؤوونِي، ، شرِيك لَهال اللّه وحده إال إلَه الأَدعو إلَى شهادة أَنْ « :فَقَالَ �فَتقَدم رسولُ اللّه  .قُريشٍ أَخا
عـن   وصح. ]»ميداحلَغنِي الق واَللّه هو احلَباطلِ عن بِالسولَه واستغنت قَد ظَاهرت علَى أَمرِ اللّه وكَذّبت ر اًوتنصرونِي، فَإِنّ قُريش

بِمكَّةَ عشر سنِني يتبع الناس في منـازِلهِم   �مكَثَ رسولُ اللَّه : قَالَ �فيما رواه أمحد وابن حبان وغريمها عن جابِرٍ  �رسول اهللا 
و كَاظقُولُبعى ينمِ بِماسي املَوفةَ ونجوِينِي« :مؤي نةُ ؟ماجلَن لَهي وبالَةَ رلِّغَ رِسى أُبتنِي حرصني نوهذه وغريها مما متتلئ به كتب . »؟م

رة على محاية الدعوة حىت حتميه مـن  حني اتصاله بالقبائل، الفئة اليت متلك القوة والقد �د رسول اهللا على تقص واضحةٌ السرية، أدلةٌ
  .بطش قريش وتعينه على نشر دعوته

ومل ييأس من طلبها  ،عشر سنني كما جاء يف احلديث السابق �دأب عليها رسول اهللا  أمرإذن فطلب النصرة ممن ميلك إعطائها 
قبيلة بين عامر بين صعصعةعنيف كصد ثقيف يف الطائف أو  رغم إعراض القبائل ورغم ما كان يبدر من بعضهم من صد .  

ذلك أن األجهزة األمنية بصفتها اجلهة الوحيدة اليت حتمـل  . وطلب النصرة باإلضافة إىل كونه فرضاً شرعياً، فإنه مما يفرضه الواقع
لك عملياً القدرة متوهذه القوة التغلب عليها، ) ال تستقوي بالغرب(وال ميكن ألي حركة داخلية ال تقهر داخل اتمع،  السالح هي قوةٌ

  .أو على األقل ضمان حيادها، فإن الفشل مؤكدإن مل تتم استمالتها لذلك ف. على إفشال أي حركة تغيريية
لعب دوماً دوراً مصريياً يف  تدخله واملتتبع ملعظم حركات التغيري اليت عرفها العامل يف العقود األخرية، جيد أن تدخل اجليش أو عدم

على احلياد وعـدم تدخلـه    اجليش وقوفمل يكن لينجح لوال  ١٩٧٩يف يناير فإسقاط الشاه يف إيران . اإفشاهل أو ذه احلركاته إجناح
، مل يكن لينجح لوال مترد جـزء  ١٩٨٩، وإسقاط تشاوشيسكو طاغية رومانيا يف ديسمرب لقمع التظاهرات الشعبية املطالبة برحيل الشاه
كو، ه إىل صفوف املطالبني برحيل تشاوشيسانضمامومن مث ق النار على التظاهرات الشعبية من اجليش ورفضه األوامر الصادرة إليه بإطال

يف حتييد اجليش يف جورجيا، ولكن هذا  كان ألمريكا دور هصحيح أن. ٢٠٠٣يف جورجيا يف نوفمرب  وكذلك إسقاط إدوارد شيفرنادزه
وهلذا ومبا أا هي  ،مريكاد أمر حيوي لكل دعوة، وهذا ما أدركته أعه على احلياإمنا يؤكد مقولتنا بأن كسب اجليش أو على األقل وض

                                                 
  .ا�D��د آ��� !A ا�<#�ل، أي �	@ �ن ا�<#�ل ! ? ا�)<�ء $= أ;��:95 ١
  .ا� <�ح آ��� !2G�H$ Aة ا����ء، أي �	@ �ن ا�<#�ل ! ? ا�F#/#�ع ;�����ء  ٢
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االنقالب على شيفرنادزه وتعويضه مبيخائيل ساكاشفيلي املوايل هلا، فقد عملت على حتريك الشارع من عملية سري خيوط ت اليت كانت
  .جهة، والضغط على اجليش حىت ال يتدخل إلجهاض انتفاضته من جهة أخرى

 طالتظاهرات الشعبية وإىل االخنرا ل إن جناح هذه التجارب السابقة ليس ناجتاً عن حياد اجليش ولكن باألساس إىل قوةقد يقول قائ
الشعيب الكثيف يف احلركة املعارضة، وأنه إذا وجد رأي عام ضد الفئة احلاكمة فإن اجليش واألجهزة األمنيـة ال متلـك إال أن    جارف

دون شك، وهو أحد العناصر األساسية لنجاح احلركة املعارضة، لكـن القـول إن    أي العام اجلارف مهمتسايره، فأقول إن وجود الر
هذا الرأي يكذبـه الواقـع،    ، أقولعلى احلياد لألجهزة األمنية وقوفعلى األقل أو  سايرةٌصاحبه موجوده وحده كاف حىت وإن مل ي

ثالً حيث مل ينفع املتظاهرين يف ساحة تيان آن مني كثرة عددهم وال تعاطف الناس واألمثلة على ذلك كثرية، نذكر منها جتربة الصني م
وقتل يف  ، وقمع املتظاهرين بكل قسوة١٩٨٩معهم أو شدة تربمهم من النظام الشيوعي الظامل، حيث تدخل اجليش يف أوائل شهر يونيو 

آالف آخرين واعتقل املئات وقضى بذلك على تلك الثورة  ليلة واحدة حسب بعض التقديرات ما بني ثالثة ومخسة آالف وجرح عشرة
زخم التظاهرات الشعبية واخنراط معظم مدن الدولة فيها ، وقعت أحداث رومانيا، وقد تابع الكل ١٩٨٩ويف نفس السنة أي . الشعبية

القمـع املفـرط الـذي     حيث بدا واضحاً مدى تذمر الناس ومدى تعطشهم للتخلص من احلكم الديكتاتوري لتشاوشيسكو، إال أن
حتول جزء  وهقلب املوازين، الذي ، لكن هذه احلركة الشعبية العارمةكان ميكن أن يئد ) حيث قتل املئات(ووجهت به هذه املظاهرات 

  .م األمر لصاحل الشارعفحدثت البلبلة مث حِس من اجليش إىل صفوف املتظاهرين
ـ  ) مدينة يف شرق أوزبكستان(محام دم، فإن أهل أندجيان  وإن كان مترد اجليش يف رومانيا قد عصم البالد من ر هلـم أن  دقـد قُ

حيث فتح اجليش النار على املتظاهرين الذين خرجوا يف تظـاهرة شـبه عفويـة    ، ظع جرائم العصرإحدى أف ٢٠٠٥يف ماي يشهدوا 
يف  ١نتيجة ذلك اآلالف مـن املـدنيني األبريـاء   احتجاجاً على حالة الظلم والقهر وانعدام القانون واالنتهاك املنهجي حلقوقهم، فسقط 

وسياساته ) حاكم أوزبكستان(د أضعافهم إىل دولة قريغيزستان ااورة، ورغم أن التذمر والسخط من إسالم كرميوف روشالشوارع، 
رق حقوق اإلنسان الـذي  يف خ املعتم، ورغم سجل كرميوف ال يشذ عنه إال بعض املنتفعني جارفشعيب الظاملة قد حتول إىل رأي عام 

البسـيطة  ه ال يقيم وزناً ملطالب املتظاهرين جعال تهاألعمى لقياد تشهد عليه كل اهليئات احلقوقية واإلنسانية، فإن تعنت اجليش ووالءه
  .ذه البشاعة والدموية منقطعيت النظريدماءهم  ةحاستباوتجني بطش باحملوأقدم على ال ،العادلة

وأمعن فيهم تقتيالً وتشريداً وتنكيالً، ونقلت وسائل اإلعالم أخبار استباح اجليش دماء اجلبهة وأنصارها،  يف اجلزائر، فقد وكذلك
ـذل   تورطالقرى أو املناطق اليت صوتت لصاحل اجلبهة، وكان واضحاً أهل كبت ضد املذابح الوحشية اليت ارتاجليش فيها رغم كل ما ب

سنني، بل هي  واحلركة اإلسالمية عامةًخاصةً مية، وقد دامت هذه احلملة الدموية ضد اجلبهة إللصاق التهمة باحلركات اإلسال من جهد
يف صفوف األجهزة األمنية بل وال  ورغم ذلك، مل نسمع عن وجود بوادر عصيانوراح ضحيتها عشرات اآلالف، مستمرة حلد اآلن، 

يذكر داخل هذه األجهزة نفوذٌأي سالمية مل يكن هلا ، مما يدل على أن اجلبهة واحلركات اإلأو امتعاضٍ حىت بلبلة.  
إن احلديث عن اجليش والتأثري فيه أو إقحامه يف اخلالفات السياسية هو أمر حسابه احلركات السياسـية عامـة، وحتـاول     اس

بالترغيب باإلحياء أن إقحـام  احلكومات جهدها ثين احلركات السياسية عن ذلك بالترهيب أساساً بإغالظ العقوبة ملن ثبت عنه ذلك، و
تهدد أمن واستقرار البالد، وأن األصل يف اجليوش أن تقف على احلياد يف اخلالفات السياسية وأن تبقى ساجليش يف السياسة لعبة خطرية 

حينما د اجليوش، فهي يحفاحلكومات عملياً ال ت. ريد به باطلأُ وهذا الكالم حق. يف ثكناا وأن ختضع لإلرادة السياسية وليس العكس
ن عتقفل أبواب احلوار مع احلركات املعارضة اجلدية، ومتنع هذه احلركات من حقها يف العمل داخل اتمع وعرض أفكارها عليه ومتتنع 

، فإا كماً لألفواهو قمعاً وتنكيالًجتسساً ويها األجهزة األمنية عل طيتسلجماة الفكر بالفكر ومقارعة احلجة باحلجة، وجتاها بدل ذلك ب
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، وتتعمد إحاطته الة من معارضيهاوقمع يف إسكات  مآرايف الواقع أبعد ما تكون عن حتييد اجليش وإمنا هي تستأثر به لنفسها ليحقق 
  .الترهيب كي ال ينافسها عليه أحد

  : لقد تراوحت مواقف معظم احلركات اإلسالمية من اجليش واألجهزة األمنية بني موقفني
هذه األجهزة، تاله قيام بعض هذه احلركـات   ييدأعلى  وقمعٍ موقف العداء ملا تعرضت له هذه احلركات من بطشٍ �

)باستهداف هذه األجهزة باألعمال العسكرية) للتغيري ممن تؤمن بالعمل املسلح كوسيلة.  
الته نتيجة ما يعرف من صرامة موقف اإلمهال إما بسبب اخلوف من ردة فعل النظام أو بسبب اليأس من إمكانية استم �

  .ةعلى رأسها التشبع بالفكر العلماين واحلقد على احلركة اإلسالمية والوالء املطلق للقياديأيت املعايري املعتمدة يف الترقيات واليت 
فئات األمة، تتأثر  من األمة، بل ومن أهم األجزاء املؤثرة فيها، يسري عليها ما يسري على باقي والصواب أن األجهزة األمنية جزٌء

فعلى األقل  ،، إن مل يكن لكسبها لصاحلهاعن استمالتها ة تغيريية جديةحركي أل وتتفاعل مع ما يروج من أفكار داخل األمة، وال غىن
  .ةنظمليد الضاربة اليت تستعملها األألا ا لكي تأمن شرها

قل النجاح يف وضعه على احلياد، وأما اخلطأ الثاين، فـيكمن يف  حماولة استمالة اجليش أو على األهذا عن اخلطأ األول، وهو عدم 
  .القبول أصالً بالدخول يف ما يسمى اللعبة الدميقراطية

ودراسة . للتعامل مع األنظمة القائمة يقتضي يف األول فهم واقعها ومالبسات نشأا ومقومات استمراريتها ىإن حتديد الطريقة املثل
رينا بوضوح أن هذه األنظمة إمنا أنشأها االستعمار لكي ختلفه بعد رحيل رجاله بعد أن أصبح االستعمار يتمعن ذلك حبياد وشيء من ال

عملت بالفعل على تنفيذ ت األمور بعد رحيل االستعمار اليت تولَّكما ترينا هذه الدراسة أن الفئة احلاكمة . املباشر مكلفاً مادياً وسياسياً
 تحررالنعتاق ووبني االالبالد ول بني ححىت ت ،أو جبهة معينة يف الغرب ،أي ربط البالد باملستعمر السابق ،همن أجلإىل احلكم يت ا أُما 

  .اجلديد/ من ربقة املستعمر القدمي 
لـى  والقائمة على اهلدر والفساد وإغراق البالد يف الديون وتعمد املراهنة عاملنصبون السياسات اليت اتبعها احلكام وكان من جراء 

ـ اخليارات اخلاطئة، باإلضافة إىل إضعاف البالد وإفقارها، أن افتضح واقع احلكام أمام الشعوب، حىت أصبح درك متـام  ت الشعوب ت
أن فقد احلكام كل غطاء سياسي شرعي من حب الناس أو التفـاف  نتج عن ذلك اإلدراك السبب الذي من أجله أيت ؤالء احلكام، ف

الش شعيب، بل تعدى افتقادإىل كل من يسري خلفهم أو ينال رضاهم، فأصبحت جمرد تزكية احلكام لشخصٍ عبية احلكام  مـا   أو جهـة
  .بعني الريبة أو التهمة االشعيب وينظر إليه افقد رصيدهتألن  كافيةً

ـ   لقد أدرك الغرب واحلكام احملليون ذلو يف  ري واردك، أي فقدان مصداقيتهم أمام الشعوب، وملا كان تنحيهم عـن املسـئولية غ
حسابام، فقد أدركوا وجوب العمل على توطيد أركان حكمهم املتهاوية إما بعمليات دعائية دجلية إلعادة تلميع أنفسـهم، وإمـا   

يستغلوم لضخ دماء جديدة يف جسم النظام املترهل إلكسابه شيئاً باإلتيان بأشخاص نزيهني غري ملوثني ميلكون مصداقية أمام الشعب 
   .اإلضايف من الوقت

، فاألمر ليس حباً يف الشعب "اللعبة الدميقراطية"يف هذا اإلطار جيب فهم إفساح اال للحركات اإلسالمية للدخول إىل ما يسمى 
ذات الكفاءة والقادرة على احملاسبة، على مقدرات الدولة وحقوق الرعية ورغبة يف وضع األطر  ورغبة يف اقتسام احلكم معه، وليس غريةً

يستر ا احلكام عيـوم   مل تتلوث أيديهم بالفساد والسرقات والنهب كواجهة يف وضع أناسٍ على احلكم، ورغبة ا هو جمرد حرصٍوإمن
  .ويستطيعون من خالهلا االستمرار يف احلكم على نفس منواهلم السابق

نقياً بعدما تلوثت سجالت األحزاب العلمانيـة   بصفتها هي اجلهة الوحيدة اليت ال يزال سجلها(إذن فاإلتيان باحلركات اإلسالمية 
وتسليمها نصيباً من كعكة احلكم ليس تنازالً عن احلكم أو الصالحيات أو االمتيازات وإمنا هو جمرد عملية جتميلية حبتـة،   ،)واليسارية

طال األمور اجلوهرية يف تبسيطة وال يف األمور ال ةًحمصورالصالحيات املتنازل عنها ظل تبأن  مشروطٌيف احلكم  اإلشراكلذلك فإن هذا 
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، إليهامها وإيهام من يسري خلفها أو لنظاممع إمكانية السماح للحركات اإلسالمية املتجاوبة برفع صوا أحياناً أو إغالظ القول ل ،الدولة
  .يف العملية الدميقراطية احلكام" اخنراط"الشعوب عامة جبدية 

، وما يظهر من حـرص بعـض   "املعتدلة"ريكا للحوار مع احلركات اإلسالمية يت أعلنتها أمال" اليد املفتوحة"إن ما يسمى سياسة 
المتصـاص   كل ذلك إمنا هو حماولةٌ...) املغرب، مصر، األردن، العراق، البحرين(احلكومات على إدماج احلركات السياسية يف احلكم 

لباب إلنشاء األحزاب السياسية يف اجلزائر والذي مبوجبه أنشـئت  النقمة الشعبية املتصاعدة على احلكومات ويكفي أن نذكر أن فتح ا
واليت أدت إىل مقتل ما  ١٩٨٨جبهة اإلنقاذ اإلسالمية يف اجلزائر قد جاء ضمن تداعيات االنتفاضة الدموية اليت عرفتها اجلزائر يف أكتوبر 

  .شخص ٦٠٠ال يقل عن 
ر من انقالب احلكم على اجلبهة وإلغاء نتائج االنتخابات كان متوقعاً، فـإن  لذلك، فإننا نقول دون أدىن حتفظ أن ما وقع يف اجلزائ

النظام مل يكن ليسمح بعقد اجلولة الثانية لالنتخابات ومتكني اجلبهة اإلسالمية من نيل أغلبية مرحية يف الربملان تخشاء من تإجراء ما  اهلُو
تعديالت يف تأثيـث  ة جتاوز السقف احملدد هلا يف املسـامه لقد جترأت اجلبهة على . لة إسالميةدومبا يف ذلك حتويل البالد إىل  دستورية

ألن وصوهلا إىل احلكـم خبلفيتـها    ،، لذلك كان ال بد، يف نظر النظام، من إسقاطها مهما كلف ذلك من مثنالديكور وتلميع احلاكم
  .ى الفساد والنهب، وهذا أمر ال ميكن أن تقبله بسهولةاإلسالمية الرتيهة يعين ضياع مصاحل الطبقة املتنفذة اليت تقتات عل

على مدى عشـرات السـنني علـى    وا قد اعتادومن يقف من خلفها يف بالد الغرب األنظمة القائمة يف معظم بالد املسلمني إن 
أو  عنها بسهولة واتنازليأن  ر، لذلك فال ميكن تصووال رقيبٍ بالولوغ يف أموال الشعب دون حسيبٍ ليت تسمح هلماالمتيازات اهلائلة ا

رئيس الدولـة  لقد بلغ جشع الطبقة املتنفذة يف اجلزائر أن أقدمت على قتل . السلس على السلطة" التداول السلمي"ما يسمى بـ نتيجة 
كمـا يقـال   كوا هي اليت أتت به من منفاه ألنه من رغم على ال بكل برودةورجل املقاومة والتحرير  حممد بوضياف، رفيق الدرب،

"صتقم "الدور، وصدالنافذة شاع زعزعة بعض رؤوس الفساد القويةق أنه هو الرئيس الفعلي للبالد، وكان ينوي كما ي.  
له  دعومل تا سيقع مل حتتط ملدخلت يف اللعبة الدميقراطية ابتداًء، وعندما دخلت فيها ووهنا أقول إن اجلبهة قد تكون أخطأت عندما 

توقع أن ينقلب عليها احلكام خصوصاً بعدما ملسوا قوة مدها الشعيب وعدم استعدادها للدخول معهم يف أتون الفساد أو على عدته، ومل ت
  .جتارام ومقاوالم املشبوهةاألقل القبول باستمرار األوضاع على ما كانت عليه وعدم اعتراض سري 

، فمن املعلوم أن هذا املوضوع هو مثار نقاش بـني  شرعية من ناحية قد يالحظ القارئ أنين مل أطرح موضوع املشاركة يف احلكم
من باب تغليب املصاحل على املفاسد أو  ومؤيد ،من باب عدم جواز مشاركة الظامل يف ظلمه احلركات اإلسالمية بني معارضٍرجاالت 
، فـإنين أظـن أن   من وجهة نظر الشرع شاركةين وإن كنت ممن يعتقدون بعدم جواز امل، لكن"ما ال يؤخذ كله ال يترك كله"من باب 

دون اخلوض يف نقاش فقهي، فواقع األنظمة معروف وسبب إجيادها وسبب دعم حىت الرأي الصواب يف هذه املسألة ميكن التوصل إليه 
األنظمة مـن   استمرارها يف احلكم رغم أا متلك كل مقومات السقوط كذلك معروف، لذلك فال ميكن لعاقل أن يتصور أن تبلغ هذه

السذاجة حداً جيعلها تسمح حلركة معارضة أن تشاركها احلكم، وحىت إن مسحت هلا مؤقتاً فإن ذلك ال ميكن أن يتعدى حماولة  حقيقية
  .تدجينها واستطالع إمكانية حرفها عن مسارها إما بالترغيب يف املناصب واالمتيازات وإما بالترهيب والتهديد

بت مع قـادة اجلبهـة،   رقد جوكذلك الترهيب باالعتقاالت واملتابعات غيب واإلغراء باملناصب األموال ال أشك أن حماوالت التر
ر باملزعج، فد الضيفالتخلص من ذلك املستوى األعلى وهو ولكن يبدو أن هذه احملاوالت قد باءت بالفشل فكان ال بد من املرور إىل 

املستعمر القدمي فرنسا اليت كانت ترى يف وصول اجلبهة للحكم  ،خب احلاكمةافة إىل النيف ذلك دون أدىن شك باإلض االنقالب وتواطأ
  .ديداً ملصاحلها وطرداً هلا من إحدى مستعمراا العزيزة على قلبها

  :واختصاراً ملا قيل ميكن إمجال أخطاء اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف خطأين
  أو على األقل لوضعه على احلياد،تقصد اجليش الستمالته لصاحل الدعوة عدم  �
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توقع انقالب احلكم على نتـائج  ال توابتداًء، تقبل باالخنراط يف اللعبة الدميقراطية ضعف الوعي السياسي الذي جعلها  �
  .االنتخابات

بالرغم من كل  ن انقالب اجليش على نتائج االنتخابات واحليلولة دون وصول اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف الوصول إىل احلكم،إال أ
ألف نفس، كانت لـه   ١٥٠إطالقه لشرارة فتنة احلرب األهلية اليت حصدت أرواح ما ال يقل عن وعلى رأسها  ا تسبب فيهيتال املآسي
 التعويل على ما يسمى اللعبة الدميقراطية إلجياد التغيري املطلوب يفكم نرجو أن تستفيد منها احلركات اإلسالمية، وهي أن  عظيمةٌ فائدةٌ

القائمة يف بالدنا اليت ألفت االمتيازات  لعاقل أن يتصور أن هذه األنظمةَال ميكن ف. النظري منقطعةُ وسذاجةٌ إمنا هو وهماألنظمة القائمة 
والعيش على الفساد، والغرب سلماالذي يقف من وراءها ميدها بأسباب احلياة مقابل متكينه من خريات البالد، ال ميكن أن يتصور أن ي 

إن مـا  . االمتيازات اهلائلة اليت يتمتعان ـا إىل احلركات املعارضة احلقيقية اليت ستقطع عنهما ورحابة صدر  طوعاً وبكل تلقائيةاحلكم 
 جمرد لعبة فعالً دف باألساس إىل تثبيت األنظمة القائمة ال إىل زعزعتها أو تغيريها، ونتيجة لذلك، فإنه ال يسمى اللعبة الدميقراطية هي

بعدم جتاوز اخلطوط احلمراء أو تغيري قواعد اللعبةمسبقاً ما باملشاركة فيها إال إذا تعهد  يسمح لطرف .  
حـزب العدالـة   "يتناول فيه مشـاركة   كوسطا مريكو االسباين السياسي احملللملقال كتبه  ترمجةً ١املغربية" املساء"نشرت جريدة 

  :يقول فيه ٢٠٠٧سالمي يف االنتخابات التشريعية لسنة املغريب احملسوب على التيار اإل "والتنمية
  

 ترتكـز  الذي اإلرث وضع شأما من مستقلتني وقضائية تشريعية سلطة بروز منع دائماً كان املغرب يف امللك هدف إن"
 مبمارسـة  حزب يأل يسمح ال املغريب السياسي النظام بأن جيداً والتنمية العدالة حزب مسئولو ويعرف شك، حمل امللكية عليه

  ...".امللكية السلطة على احلفاظ يتم لكي األحزاب بني حتالفات تشكيل فحسب يتيح ما بقدر ،مستقلٍّ بشكلٍ السلطة
  

 ��������  

                                                 
  .١٨/٠٢/٢٠٠٧ـ١٧!.د   ١
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  :يف فلسطني) محاس(جتربة حركة املقاومة اإلسالمية  - ٤
  :فأما أوجه الشبه فهي. فوارق بسيطة إن جتربة محاس يف فلسطني تشبه إىل حد كبري جتربة جبهة اإلنقاذ يف اجلزائر مع

يت ما لتثبيت نظام متهالك خنر الفساد عظامه حىت أوشك على أما حركتان إسالميتان تتمتعان برصيد شعيب طيب أُ •
  .التهاوي
  .نفعاً دجا بعدما مورست ضدمها كل أنواع الترغيب والترهيب فلم تممت االنقالب عليه •

  :ورأمثالثة تلخيصها يف وأما أوجه االختالف، فيمكن 
  .مل يستعمل اجليش إلسقاط محاس أو ضرا وإمنا استعملت ورقة احلصار املايل والضغط السياسي وحتريك العمالء •
، وحتويلها ١٩٤٨ما هو مطلوب من محاس حتديداً وهو االعتراف بإسرائيل وبأحقيتها يف ما احتل من فلسطني يف عام  •

  .تمتع مبد شعيب كبري تقدم على هذا التنازل اخلطريإىل أول حركة إسالمية جهادية ت
خضوع محاس للضغوط بعد قبوهلا باتفاق مكة، الذي قبلت فيه التنازل لصاحل حركة فتح عن جزء من احلكومة رغم  •

 نٍمبطَّ ن بشكلٍأحقيتها الكاملة فيه وفق قواعد اللعبة الدميقراطية نتيجة فوزها بأغلبية مقاعد الربملان الفلسطيين، وقبوهلا وإن كا
مبا يعرف بقرارات القمم العربية والشرعية الدولية واالتفاقيات السابقة املوقعة بني منظمة باالعتراف بإسرائيل حتت ستار القبول 

  .التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية وإسرائيل
من  حشرها لالعتراف بإسرائيل، ورغم ما كان يلقد أبدت محاس يف أول استالمها للحكم مقاومة طيبة للضغوط اليت مورست علي

ا من احتمال قبول هدنة طويلة األمد مع إسرائيل أو اعترافتصرحيات بعض قاد أو ما سوى ذلك، إال أنه كان يبدو أن محاس  مؤقت
تنامي التذمر ذلك خصوصاً بعد لكن يبدو أا مل تستطع االستمرار يف . أمام ما ميارس عليها من ضغوط وحصار مادي ال تزال صامدةً

الذي عرفته االشتباكات بني القوات التابعة للحركتني، ويبدو أن التصـعيد كـان   اخلطري التصعيد الشعيب من عدم دفع الرواتب وكذا 
  .مقصوداً إلجبار محاس على التنازل حتت ضغط الشارع الداخلي واخلارجي الذي بدا متقززاً من قتال اإلخوة

ى السلطة الفلسطينية هو وضع خاص، فهي ال متلك شيئاً من مقومات الدولة، فهي ال متلك ماءها وال كهرباءها إن وضع ما يسم
وكل شيء مير عرب إسرائيل، وهي ال متلك ... شبكة تلفون وال وقود وال متلك وال ، وال جواً وال تسيطر على حدودها ال براً وال حبراً

تعيش على مساعدات الغرب، ويقتات عشرات اآلالف من أبنائها بالعمـل يف إسـرائيل،    ا دولةٌموظفيها ألجيش ما تدفع به رواتب 
 وهـي خمترقـةٌ  ، )الضفة الغربية وقطاع غزة(من طرف إسرائيل من كل جوانبها، وال متلك حىت التنقل حبرية بني جزأيها  وهي حماصرةٌ

 لذلك فهي حمكوم... يادهم يف تل أبيب وواشنطن وباريس ولندن وغريهابآالف العمالء واخلونة الذين ينقلون تفاصيل ما حيصل إىل أس
. روا أمور هذه الدويلة باسـتقاللية سيفال ميكنهم أن ي ونزاهة بإسرائيل وبالغرب، ومهما أويت حكامها من حكمة عليها بالعيش مرتبطةً

رت أن الرتاهـة  وتصـو متام اإلدراك  اأن محاس مل تكن تدركه وعلى الرغم من أن هذه احلقائق ال جيهلها إال الغر من األطفال، فيبدو
أن مشكلة السلطة هي فساد مسئوليها فقط، أي أن  واالستقامة كافيتان لتسيري أمورها، فأقدمت على املشاركة يف االنتخابات متصورةً

  .من أبنائها سيحل املشكلنزيهني تغيري هؤالء املسئولني وتعويضهم برجال 
 يف كل ما جرى، ليس موقف فتح أو منظمة التحرير أو الغرب أو حىت الدول العربية احمليطة، فهذه املواقف جد متوقعة إال أن احملري

، لكن احملري فعالً هو موقف محاس الذي بدا أا تارخيهم األسودشيئاً من االطالع على و ملن ميلك أدىن درجات الوعي والفهم السياسيني
تصر على احملافظة على هدوءها وعقالنيتها، فـرغم أن  ال تزال حاك ضدها واليت جتاوزت السرية إىل العلنية، رغم كل املؤامرات اليت ت

وعن عالقاته مـع املخـابرات    عنه وعن تارخيه رشيف استهداف محاس وإشعال نار الفتنة، ورغم كل ما ن دحالن كان واضحاًرط تو
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 ،ورغم فساده املايل ،حلرب عليه علناً وتستهدفه، ورغم تواطؤ عباس مع قياداته األمنية اخلائنة، فإن محاس مل تعلن ااألمريكية واإلسرائيلية
من طرفهما للضغط علـى  وواضح بضغط مباشر  ٢٠٠٣ورغم كونه قد أيت به يف مارس  ،ورغم عالقاته املفضوحة مع اليهود وأمريكا

التنسيق اليت جتمع بينهما، ومصرةً على " العالقات األخوية"شادة بـ اإلعلى  عرفات وانتزاع بعض صالحياته، إال أن محاس ظلت مصرةً
هددوا مراراً بفضح القيادات الفاسدة وبكشف بعض األوراق ، ورغم أن مشعل وبعض قيادات محاس "سيادة الرئيس"معه ومناداته بـ 

وما هي الدرجة اليت جيب أن تصل إليها األمـور   ؟تنفذ، وال ندري ماذا تنتظر محاس إال أن هذه التهديدات ظلت كالماً يف اهلواء ومل
  ؟!حىت تنفذ محاس ديدها

ـ  نبوج روفإن كان األخري يعد طيشاً ووراً، فاألول خيف غري حمله،  التسرعإن التعقل يف غري حمله هو بنفس درجة سوء  ومداةٌع 
من حديد يكون  الضرب بيداحلزم ووي والتعقل يف مواضع معينة، فإن ستحب التركما أنه يو، للجهال والسفهاء كي يتمادوا يف غيهم

  .هو احلل األوحد يف مواضع أخرى
أي أن من صفات املؤمنني أم إذا بغي عليهم ، �١بغي هم ينتصرونَبهم الوالَّذين إِذَا أَصا�: قال تعاىل يف معرض املدح للمؤمنني

  :، أورد القرطيب يف تفسريه هلذه اآليةوا منهمواقتص انتصروا من الظاملني
وهـذه إشـارة إىل األمـر    . مل يستسلموا لظلمه من ظاملٍ وغريه، أي إذا ناهلم ظلم من كافرٍ هو عام يف بغي كل باغٍ[ 

رم العفو عن اجلُ يف معرض املدح، وذكر يف البغي اهللا االنتصار ذكر: قال ابن العريب. باملعروف والنهي عن املنكر وإقامة احلدود
يف موضع آخر يف معرض املدح؛ فاحتمل أن يكون أحدمها رافعاً لآلخر، واحتمل أن يكون ذلك راجعاً إىل حالتني؛ إحـدامها  

ويف مثله قال إبـراهيم  . أن يكون الباغي معلناً بالفجور، وقحاً يف اجلمهور، مؤذياً للصغري والكبري؛ فيكون االنتقام منه أفضل
يعخكانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفُ: الناقس[.  

ل مع اجلهال الذين وكانت العرب تذم التعقُّ، "٢من استغضب ومل يغضب فهو محار: "واشتهر عن الشافعي رمحه اهللا أنه كان يقول
ال جتدي معهم احلكمة والتروي، فأمثال هؤالء ال ينفع معهم إال أن يرهلم الصاع صاعني د !وأي مٍلْح م  طلَيب مع من ظهرت خيانـا

ال يتورعون أصبحوا هم أنفسهم وأي روية مع من  يف التآمر على املسلمني وسفك دماء قادة ااهدين،وتواطؤهم مع األعداء وعمالتهم 
  .على رؤوس األشهاد اة بهبل واملباهمع األعداء " األمين"عن اإلعالن عن تنسيقهم 

جـاهالً،  كان يقتضي اجلهل مل يكن حكيماً بل  احلكمة يف موضعٍ عضه، فمن ورِدقَن تضع الشيء يف موضعه، بِإن متام احلكمة أ
  :٣قال الشاعر، كذلك ال يستحق إال قليالً منها جانب احلكمة ومن وضع كثرياً من احلكمة يف موضعٍ

  هلَأه ملْاحل عفَني حنيٍ لُّكُ وما
  

ـ  نيٍح لُّكُ وال   يفَدـ اجلَ ع لُه 
  :٤وقال آخر  رِبالصــــــــــــبِ

   نـكم ـيمي الضندي لمحو
  ســــــــــــفاهةٌ

  الض درهلٌ تجو  ــهترش يم
ــدى   :جناح بن صاحل وقال  هـــــــــــ

 لمفـاحل  تئْش ىأن تريخو   واحللـم  اجلهل بني تنكُ إذا
إذا ولكن فْأنصت من  ومل   لـيس يرض منك لْاحلفاجلَ ملُه 
  :املتنيب وقال
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عوضلمِ ملحإِذا قيلَ رِفقاً قالَ ل      هـعوضالفَىت يف غَريِ م لمحو
ــلُ  وقال. "واذلُّ إال قومٍ اءهفَس لَّقَ ما" :األحنف وقال. "منه ختاف مما أعظم هيتوقِّ رش فإن فيه، عقَفَ أمراً تبه إذا": � علي وقال  جهـــــــــــ

: وقيـل . ]السفه أراد[ "اجلهل إال هيدفع ال اجلاهل فإن ،لٍهج من قرياطني هرِجح يف أخذ وقد إال بيته من أحد نجرخي ال": حكيم
 لـيس ": عمر فقال األرض، به دلَجفَ ،١عمرو بن واقد إليه فقام ،همطَلَفَ أعرايب، جاء إذ ،جالس � اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري بينما
   .٢"سفيه قومه يف ليس من بعزيزٍ

لقد أشرنا يف معرض حبث أسباب فشل جتربة احملاكم اإلسالمية يف الصومال إىل خطورة التردد والتأخر يف احلسم، ويبدو أن هـذا  
نة والعمالة لن يتركوها لتهنأ بـاحلكم، وأن  لقد كان من واجبها أن تعلم أن رؤوس الفت. األمر هو ما وقعت فيه محاس يف فلسطني أيضاً

ة محاس والتآمر ضدها، فإذا أضفنا إىل ذلك جهود الغرب احلثيثة االغرية واحلسد اللذين تعتمل به صدور هؤالء سيدفعام حتماً إىل معاد
اخلبيثة اليت رأيناها هو مـن بـاب   ، فإن جتنيد هاته الرؤوس للقيام بتلك األدوار للضغط على محاس وسعيه الستمالة العمالء وحتريكهم

، ورغم إعالنه العفو العام عن أهل مكة إال أنه أهدر دم أربعة أشخاص حني دخل مكة فاحتاً �لقد ثبت أن رسول اهللا . حتصيل احلاصل
وعليه فقد كان األجـدر حبمـاس أن   . ظيم جرمهم، وذلك ملا سبق من ع»٣اقْتلُوهم، وإِنْ وجدتموهم متعلِّقني بِأَستارِ الكَعبة«: وقَالَ

تتخلص من رؤوس الفساد والعمالة منذ مدة ومبجرد ما بدأت بوادر احنرافهم تظهر على السطح لكن تراخيها يف ذلك أعطاهم الفرصة 
  .لكي يتقووا ويكسبوا املزيد من الذمم والنفوذ مبا يصلهم من دعم مايل من إسرائيل والغرب

الستدراجها، حىت إذا وقعت فيـه، أشـهر    أن إدخال محاس يف لعبة االنتخابات كان شركاً نصب حلماس بإتقانإن أقل ما يقال 
أجلـه، أال  ك عمالءه من كل حدب وصوب للضغط عليها لنيل ما أيت ا من وحر ،الغرب يف وجهها ورقة املساعدات املالية البتزازها

ية كيف حتولت حركة محاس من حركة مقاومة تكرس جهدها يف مقارعة العـدو وتبـث   وإن من احملزن رؤ. وهو االعتراف بإسرائيل
الرعب يف صفوف يهود بعملياا االستشهادية البطولية وتتسامى فوق الصراع على املناصب والكراسي، إىل حركة توقف املقاومة عملياً 

فالنية أو العالنية، أو إىل من تؤول املساعدات املالية، يف وقت وتنشغل مبا كانت تعيبه على غريها من الصراع على من يشغل الوزارة ال
  .تستبيح فيه إسرائيل دماء أهل فلسطني ومتعن فيهم تقتيالً وتدمرياً واعتقاالً

  :أخطاء محاس فيما يلي إمجالوعليه ميكن 
ـ  على الدخول يف الشرك الذي نصب هلا عن طواعية،مما جعلها تقدم قلة الوعي السياسي  • ها تتصـور أـا   أو جعل

  .بإمكانياا البسيطة ميكن أن تغري قواعد اللعبة
ذه السلطة ه وإمنا ألنفقط، عدم إدراكها حلقيقة ما يسمى السلطة، وأن مشكلتها ليست حمصورة يف فساد مسئوليها  •

  .أصالً ال متلك من مقومات الدولة شيئاً
 .ترددها يف اإلجهاز على رؤوس الفساد واخليانة •

 
��������  
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  :خالصة
، )بالنسبة جلبهة اإلنقاذ يف اجلزائر(ويف آخر البحث، نعيد التذكري بأخطاء احلركات اإلسالمية واليت حالت دون وصوهلا إىل احلكم 

  ).يف حالة طالبان يف أفغانستان، احملاكم اإلسالمية يف الصومال ومحاس يف فلسطني(أو دون احملافظة على احلكم بعد الوصول إليه 
  

  احملافظة على احلكم/ سبب اإلخفاق يف الوصول   البلد /احلركة 

  أفغانستان/ طالبان

  .عدم وجود التخطيط املسبق واالستعداد القبلي ملا ميكن أن يواجه الدولة من مشاكل .١
ضعف الوعي السياسي، مما جعلها تربط نفسها بنظام باكستان على الرغم من كونه نظاماً تابعاً  .٢

  .ألمريكا
  .ق الرتعة الوطنية مما جعلها حترم نفسها من إمكانيات وطاقات املسلمني يف العاملعدم التعايل فو .٣

/ احملاكم اإلسالمية
  الصومال

  .عدم وجود التخطيط املسبق واالستعداد القبلي ملا ميكن أن يواجه الدولة من مشاكل .١
  .عنهاضعف الوعي السياسي مما جعل احملاكم تنخرط يف املفاوضات مع كل الضرر املترتب  .٢
  .املماطلة يف اختاذ القرار بالقضاء على احلكومة املؤقتة .٣

جبهة اإلنقاذ 
  اجلزائر/ اإلسالمية

  عدم تقصد اجليش الستمالته لصاحل الدعوة أو على األقل لوضعه على احلياد، .١
ال تتوقع انقالب تقبل باالخنراط يف اللعبة الدميقراطية ابتداًء، وضعف الوعي السياسي الذي جعلها  .٢

  .حلكم على نتائج االنتخاباتا

  فلسطني/ محاس

قلة الوعي السياسي مما جعلها تقدم على الدخول يف الشرك الذي نصب هلا عـن طواعيـة، أو    .١
  .جعلها تتصور أا بإمكانياا البسيطة ميكن أن تغري قواعد اللعبة

وليها فقـط،  عدم إدراكها حلقيقة ما يسمى السلطة، وأن مشكلتها ليست حمصورة يف فساد مسئ .٢
  .وإمنا ألن هذه السلطة أصالً ال متلك من مقومات الدولة شيئاً

  .ترددها يف اإلجهاز على رؤوس الفساد واخليانة .٣
  

   :أن أكثرها تردداً ثالثةوبالنظر إىل هذه األسباب جمتمعة جند 
  قلة الوعي السياسي، .١
  لدولة من مشاكل،عدم وجود التخطيط املسبق واالستعداد القبلي ملا ميكن أن يواجه ا .٢
  .التردد واملماطلة يف اختاذ القرارات احلامسة .٣

  
��������  
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  :الوعي السياسي
، فمن نافلة القول إن من يريد أن يقتحم عقلي وال شرعي حتتاج إىل برهانال اليت البديهية إن أمهية الوعي السياسي هي من األمور 

واهليئات والدول يه من مؤامرات ودسائس، وجيب أن يكون عاملاً حبقيقة األشخاص عامل السياسة واحلكم جيب أن يكون عاملاً مبا يروج ف
إن املتتبع الفطـن ملـا   . »١إن دين اللّه لَن ينصره إال من حاطَه من جميعِ جوانِبِه«: �قال ، وخمططام وحقيقة والءاموإمكانيام 

أن الدول الكربى تنفق عشرات املاليري من الدوالرات سنوياً على أجهـزة االسـتخبارات   جيري من حولنا يتوصل دون كبري عناء إىل 
اليت تكفل هلا احلفاظ على مصاحلها يف العامل، وال حبك وتنفيذ اخلطط بغرض ...  وجتنيد العمالء ومراكز األحباث واجلمعيات التمويهية

مـن   ،وقد ختطو خطوة أو تطلق تصرحياً ،دول متوه على مقصودها العلينبل كل ال ،توجد دولة جترؤ على اإلعالن عن خمططاا صراحة
وقد ختطو خطوة ليظَن أن أثرها فوري أو على املدى القريب بينما وهي يف احلقيقة تريد عكسه متاماً، باب اخلداع واللعب على العقول، 

احلركة اليت تريد أن تصل إىل احلكم وتزاحم هؤالء الناس يف هلذا فإن ... سنة ٣٠أو  ٢٠هي تدخل يف إطار خمطط ال يظهر أثره إال بعد 
 عاملهم ال غىن هلا عن أن تكون متلك فهماً ووعياً سياسياً دقيقاً يكفل هلا أن تكتشف ما حياك هلا من مؤامرات قبل وقوعها حىت ال تسقط

وإال وقعـت يف السـذاجة    ،ازل عن حقوقها أو مبدئهااليت تفرض عليها التن يف الفخاخ اليت ستنصب هلا أو تستدرج إىل املآزق احملرجة
 ،فطنة ،وجعلت نفسها ألعوبة يتالعب ا ثعالب السياسة ودهاا، وهذا مما ال جيوز أن تقبله حركة على نفسها، بل جيب أن تكون يقظة

لـيس  : "قال زياد: ["العقد الفريد" أورد ابن عبد ربه يف. وترى ببصرية حادة نافذة حىت لكأا ترى الغيب ،تستبق األمورذات فراسة، 
: ما العقْـل؟ فقـال  : "وقيل لعمرو بن العاص". العاقلُ الذي إذا وقَع يف األمر احتال له، ولكن العاقل يحتال لألمر حىت ال يقع فيه

لقد كَان ينظُر : "ي اهللا عنهما فقالرض ، وذَكَر ابن عباس�وقال علي بن أيب طالب ". اإلصابةُ بالظَّن، ومعرفة ما يكون مبا قد كان
ما دخلت يف شيء قَطُّ إال خرجت منه؟ فقـال  : ما بلَغ من عقْلك؟ قال: "وقال معاوية لعمرو بن العاص، "إىل الغيب من سترٍ رقيق

بدائع "أورد ابن األزرق يف  ذلك،وكان عمر بن اخلطاب أكثر من يتمثل فيه  ."أريد اخلُروج منه قطُّلكني ما دخلت يف شيء : معاوية
ـ كان له، واهللا، فَ، ]� اخلطاب بن عمر يقصد[ أحداً أحزم من عمر تما رأي": قال املغرية بن شعبة": [السلك يف طبائع امللك لٌض 

مينعه أن يوعقلٌ ،دعخ لست بِ": �عمر بن اخلطاب وكذا قال : قلت ،"خدعمينعه أن يخ٢بوال اخل ،خيدعين ب"[.  

  :التخطيط املسبق
حتتاج إىل برهان عقلي وال شرعي، فتعقيد األوضاع احلالية وارتباط ال إن أمهية التخطيط املسبق هي كذلك من األمور البديهية اليت 

بالدنا باخلارج، وتربص األعداء واستعدادهم الختالق املشاكل وحتريك العمالء، جيعل من واجب احلركات أن تكون قد أعدت مسبقاً 
إلدخال احلركات اإلسالمية بعد وصوهلا إىل كل املشاكل القائمة بل واملتوقعة حلوالً متعددة، فمن املؤكد أن األعداء سيبذلون جهدهم ل

واهليئات الدولية، تأليب الدول احمليطـة،   تجاري، تأليب جملس األمنالصار احل(مبا ال حصر له من املشاكل  اإشغاهلاحلكم يف دوامات، و
ول العربية واإلسالمية، تأليب الرأي العام الداخلي، حتريك علماء السوء إلصدار الفتاوى املضللة، منع قطع الغيار أو األدوية، تأليب الد

، فإن مل تكن قـد  ...)إعالن احلرب املباشرة الشاملة أو اجلزئية بقصف أهداف منتقاة، حتريك األقليات، نشر األكاذيب واإلشاعات، 
ابتداًء حلوالً، فإا ال شك ستغرق فيما سيختلق هلا من أزمات، وإن مل تستطع استباق دراسة احللول واملعروفة مة أعدت للمشاكل القائ

قبل أن تصل إىل احلكم وتنشغل بتفاصيل رعاية الشؤون اليومية للناس، فأوىل أن تعجز عن ذلك بعد أن حتاصرها املشاكل مـن كـل   
  .جانب
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  :ارات احلامسةالتردد واملماطلة يف اختاذ القر
إن التردد واملماطلة يف اختاذ القرار قد يكون أحياناً أخطر من اختاذ القرار اخلاطئ، وما رأيناه يف حاليت الصومال حـني تـرددت   

جيب . احملاكم اإلسالمية يف اإلجهاز على احلكومة االنتقالية، أو محاس يف اإلجهاز على رؤوس الفساد والفتنة مثاالن ساطعان على ذلك
أن تعلم احلركات أا ليست الوحيدة اليت تعمل يف الساحة وأن الغرب وعمالءه يعملون أيضاً وبإمكانيات مادية وبشرية عاليـة، وأن  

جيب أن تعمل احلركات وفق قاعدة . بالكامل الغرب وزبانيته جاهزون لتصيد أي خطأ تقع فيها احلركات أو استثمار كل فراغ ال تسده
وصراع ال يرحم، لذلك فال جمال للتردد أو املماطلة والتسويف، وإن أضاعت احلركـات  هو صراع ضد الزمن،  أن الصراع مع الغرب

موقف املبادرة فسيأخذه الغرب عنها، وإن مل تكن هي املبادرة والفاعلة ابتداًء، فستساق إىل موقف رد الفعل وسياسة إطفاء احلرائـق،  
ا بل ومصداقيتها أمام شعبهاوهذا يؤثر على هامش حركتها وجناعة قرارا.  

  
��������  

  
وما أردت أن أطعن أو أنتقص من إخـالص  هذه خالصة دراسة هاته التجارب األربع، وأشهد اهللا أين ما أردت ا إال وجه اهللا، 

يف  قدمواوأعناق وجهود ودماء  أموالٍبوا وكم من ذِّفاهللا وحده يعلم كم ضحوا وكم ع ،احلركات اإلسالمية أو حرصها على اإلسالم
سبيل اهللا، أسأل اهللا أن يتقبل منهم وجيعل ما قدموا نوراً يف صحائفهم يوم القيامة، ولكن فشل جتارب تلك احلركات يعين حتماً وجود 
خطأ يف مسارها، ووجود اخلطأ يفترض منا وجوب دراسة التجربة لفهم األسباب واستخالص العرب، عمالً حبديث املصطفى صلوات اهللا 

قت يف ما وصلت إليه، فمن اهللا العليم اخلبري، وإن أسأت أو أخطأت فِّفإن و، »١مرتينِ واحد جحرٍ من املُؤمن يلْدغُ ال«: سالمه عليهو
ما عليه الشيطان، واهللا ورسوله وصاحل املؤمنني برئاء منه، براءة الذئب من دم يوسف بن يعقوبمن أو جانبت الصواب، فمن نفسي و

  .الصالة والسالم
  

  .واحلمد هللا رب العاملني
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